
Tlačiareň Phaser® 3610  
a multifunkčná tlačiareň  
WorkCentre® 3615
Výsledky v profesionálnej kvalite.

Xerox® Phaser® 3610 
a Xerox® WorkCentre® 3615
Čiernobiela tlačiareň
a multifunkčná tlačiareň formátu A4



Mimoriadny výkon vo vašich 
službách
Vďaka zariadeniu s najrýchlejšou tlačou  
vo svojej triede1, skvelým rozlíšením a vysoko- 
kapacitným zásobníkom na médiá, už nebudú 
zdržovať vašu kanceláriu žiadne prestoje, a tak 
zvládne ešte viac práce než doteraz.  

•  Rýchlosť na prvom mieste. 45 str./min. – 
tak rýchla čiernobiela tlač nemôže ponúknuť 
žiadne iné zariadenie v tejto triede1.

• Skutočná  multifunkčnosť. Zatiaľ čo 
tlačiareň WorkCentre 3615 spracováva jednu 
tlačovú úlohu, môžete na jej intuitívnom 
4,3palcovom farebnom dotykovom displeji 
naprogramovať úlohu ďalšiu.

•  Digitalizujte... a zjednodušte si prácu. 
Preveďte neskladné tlačené formuláre 
a dokumenty do digitálnej formy na ľahko 
prenosné súbory. Digitálne súbory vám šetria
miesto a naviac ich možno automaticky 
zdieľať prostredníctvom e-mailu. Môžete ich 
tiež odosielať do určenej sieťovej zložky či
exportovať do pamäťového zariadenia USB.

• Jednoduché skenovanie predlôh vo for- 
máte Legal. Tlačiareň WorkCentre 3615 
má dokumentové sklo formátu Legal 
(216x355 mm), a tak môžete skenovať 
i väčšie stránky.

•  Doprajte si viac možností. Zabezpečte 
si voliteľné bezdrôtové pripojenie k sieti 
Wi-Fi alebo sadu pre zvýšenie produktivity 
a prispôsobte si tlačiareň podľa svojich 
potrieb. K dispozícii sú tiež tri ďalšie zásob- 
níky, ktoré vám umožnia tlačiť na papiere
rôznych formátov a typov alebo rozšíriť 
vstupnú kapacitu pri tlači veľkých úloh.

•  Spoľahlivý partner pre každý deň. 
Inštalácia tlačiarne je veľmi ľahká rovnako 
ako jej obsluha. Vďaka systému Xerox® 
CentreWare® IS naviac svoj stroj môžete 
spravovať na diaľku prostredníctvom 
prehliadača akéhokoľvek počítača 
s pripojením k sieti.

•  Tlačte, kedykoľvek a odkiaľkoľvek
potrebujete. Vďaka funkcii Apple® AirPrint™ 
môžete svoje e-maily a dôležité dokumenty 
odosielať do tlače priamo z mobilného prí-
stroja so systémom iOS pripojeného k vašej 
bezdrôtovej sieti. A ak pracujete mimo 
kanceláriu, môžete využiť službu Xerox® 
PrintBack. Keď sa dostanete do kancelárie, 
vaše podklady už na vás budú čakať.

Vynikajúce funkcie za dobrú cenu 
Skvelý výkon a cenovo dostupné 
možnosti a funkcie tlačiarní Phaser 3610 
a WorkCentre 3615 si môžu dovoliť i malé 
pracovné tímy.

•  Úsporné multifunkčné zariadenie. Stroje 
WorkCentre 3615 sú skutočne všestranné. 
Ponúkajú funkcie kopírky, tlačiarne, skenera 
a faxu a vďaka tomu aj možnosť úspory 
energie i spotrebného materiálu.

•  Šetrite papierom. Funkcia automatickej 
obojstrannej tlače (konfigurácia DN) vám 
pomôže radikálne znížiť spotrebu papiera 
a s ňou spojené výdaje. Ďalej môžete tlačiť
viac strán na jeden list, čo je veľmi praktické 
napríklad pri tlači prezentácií.

•  Zvýšte svoju produktivitu. Ak zvolíte 
tonerové kazety s extra veľkou kapacitou, 
nebudete musieť znovu a znovu dopĺňať 
spotrebný materiál a získate viac času  
na prácu.

•  Chráňte svoje informácie. S funkciou
zabezpečenej tlače sa už nebudete 
musieť obávať, že vaše citlivé dokumenty 
skončia v nepovolaných rukách. Zariadenie 
ich totiž vytlačí len po zadaní správneho 
identifikačného čísla užívateľa. 

Kvalita tlače, ktorá upúta 
Či už podnikáte v akomkoľvek obore, môžete 
si byť istí, že vďaka materiálom vytlačeným
na zariadeniach Phaser 3610 a WorkCentre 
3615 si vás zákazníci všimnú.

•  Ostré detaily. Využite skutočné rozlíšenie 
tlače 1200 x 1200 dpi a tlačte naozaj
ostré a presné dokumenty. Vaše tlačené 
brožúry a prezentácie budú vyzerať lepšie
než kedykoľvek predtým.

•  Unikátne tonery Xerox® EA. Fixujú sa pri 
oveľa nižšej teplote než bežné tonery, čo 
v porovnaní s tlačou konvenčnými tonermi 
prináša až 20 % zníženie spotreby elektrickej 
energie a až 35 % zníženie emisií CO2. 

Tlačiareň Phaser 3610.

Tlačte profesionálne dokumenty v rekordnom čase. Tlačiareň Phaser 3610 
a multifunkcia WorkCentre 3615 ponúka najvyššiu rýchlosť tlače vo svojej triede1,  
mnoho možností a profesionálnu kvalitu tlače, akú vaša firma potrebuje.

Tlačiareň Xerox® Phaser® 3610 a multifunkčná 
tlačiareň Xerox® WorkCentre® 3615

1 údaj je platný k septembru 2013.
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Kompletná sada funkcií v jedinom výkonnom zariadení. Multifunkčná tlačiareň
Xerox® WorkCentre® 3615 má mimoriadny výkon a funkcie, ktoré vám každý deň 
pomôžu zvládnuť ešte viac úloh a pracovať ešte efektívnejšie. 

1
Duplexný automatický podávač predlôh na 60 listov 
umožňuje skenovanie obojstranných predlôh 
pre kopírovanie, skenovanie i faxovanie.   

2
Tlačiareň WorkCentre 3615 má 4,3palcový dotykový 
displej, čím uľahčuje priame používanie zariadenia.

3
Vďaka ľahko prístupnému portu USB môžu užívatelia
rýchlo tlačiť zo štandardného pamäťového zariadenia
USB alebo naň skenovať.

4
Výstupný zásobník (250 listov) so snímačom naplnenia.

5
Viacúčelový zásobník na 150 listov umožňuje použitie 
médií od rozmeru 76 x 127 mm až do veľkosti 
216 x 356 mm.

6
So zásobníkom na 550 listov má zariadenie štandardnú 
kapacitu papiera 700 listov.

7
Pridaním až troch voliteľných zásobníkov na 550 listov
možno celkovú kapacitu papiera zvýšiť na 2 350 listov.

8
Do voliteľného podstavca je možné uložiť tonerové 
kazety, papier a ďalší spotrebný materiál.

9
Vďaka voliteľnému adaptéru bezdrôtovej siete môžete 
tlačiareň Phaser 3610 i WorkCentre 3615 umiestniť 
kdekoľvek je to pre vás najvýhodnejšie.
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WorkCentre 3615. Tlač. Kopírovanie. Skenovanie. 
Fax. E-mail.
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Technické údaje zariadenia Xerox® Phaser 3610N Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre 3615DN

Rýchlosť tlače        Až 45 str./min. vo formáte A4

Pracovná záťaž Až 110 000 str.1

Procesor/pamäť 400  MHz / 512  MB 525  MHz / 1  GB

Možnosti pripojenia      10/100/1000Base-T Ethernet,  USB 2.0, voliteľné pripojenie k sieti Wi-Fi (s adaptérom bezdrôtovej siete spoločnosti Xerox®)

Kopírovanie a tlač Rozlíšenie Až 1200  x  1200  dpi Tlač: až 1200 x  1200  dpi; kopírovanie: až 600  x  600  dpi

Vytlačenie prvej stránky                                Už za 6,5 sekundy Tlač: už za 6,5 sekundy; kopírovanie: už za 8,5  sekundy

Jazyky PDL Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, emulácia PDF

Tlačové funkcie
Tlač brožúr, zmena merítka, prispôsobenie veľkosti stránky, vodoznaky, užívateľský formát stránky, tlač viac strán na list, režim úspory toneru, zabezpečená tlač, 
kompletovanie, tlač z pamäťového zariadenia USB2

Mobilná tlač       Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Skenovanie  Rýchlosť Až 40  obrazov za minútu (ipm)

Cieľové umiestnenia                        Skenovanie TWAIN/WIA prostredníctvom rozhrania USB alebo siete, skeno-
vanie na počítač cez server SMB, skenovanie na počítač cez FTP server, 
skenovanie, do e-mailu s podporou protokolu LDAP, skenovanie na pamäťové 
zariadenie USB, skenovanie WSD

Funkcie Súbory formátu JPEG / TIFF (viacstránkový TIFF) / PDF, adresár e-mailov  
(až 100 e-mailových adries, až 10 skupín e-mailových adries), funkcia Express 
Scan Manager, skenovanie do sieťového adresára (až 32 umiestnení), Softvér 
pre skenovanie (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader) 

Fax    Funkcie faxu3 Kompresia MH/MR/MMR/JBIG, odmietanie nevyžiadaných faxov, detekcia  
zvláštneho vyzváňacieho tónu, presmerovanie faxu na fax, e-mail a server 
s funkciou miestnej tlače, príjem faxov na vyžiadanie, odložený štart 
(až o 24 hodín), hromadné odosielanie (až 200 príjemcov), adresár 
pre faxovanie (až 200 čísiel rýchlej voľby), zabezpečený príjem faxov

Fax v sieti LAN Odložený štart (až o 24 hodín), hromadné odosielanie (až 30 príjemcov), 
automatické prispôsobenie veľkosti, tlač viac strán na list, vodoznak, telefónny 
zoznam (až 500 čísiel rýchlej voľby, až 500 skupinových vytáčaní, telefónny 
zoznam uložený v počítači)

Zabezpečenie Štandardne
Zabezpečený protokol HTTPS (SSL, zabezpečený protokol LDAP), technológia IPsec, overovanie 802.1X, overovanie v sieti, protokol IPv6 a SNMPv3, filtrovanie IP 
adries, zabezpečená tlač, zabezpečený príjem faxov

Vstup papiera  Štandardne Duplexný automatický podávač predlôh (DADF): 60  listov
Užívateľské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm

Viacúčelový zásobník: až 150 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 1: až 550 listov; užívateľské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm 

 Voliteľne 3x prídavný zásobník: každý až 550 listov; užívateľské formáty: 148 x  210  mm až 216  x  356  mm

Celková kapacita (štand. / max.) 700 listov / 2 350 listov

Výstup papiera 250  listov

Automatická obojstranná tlač                                                                                   Štandardne

Záruka 2 roky s opravou v mieste inštalácie alebo plné servisné a prevádzkové zabezpečenie spoločnosti Xerox®

1 Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné plné využívanie. 2 K dispozícii len v zariadení WorkCentre 3615. 3 Vyžadujú analógovú telefónnu linku.

Správa zariadenia
Internetové služby Xerox® CentreWare®, CentreWare® Web, 
upozornenie e-mailom, Apple® Bonjour

Tlačové ovládače
Microsoft® Windows® XP a vyššie, 2003 Server a vyššie; 
Mac OS® 10.5 a vyššie; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 
14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 
9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Možnosti písiem
136 písiem jazyka PostScript; 93 písiem jazyka PCL

Spracovanie médií
Duplexný automatický podávač predlôh: simplexný režim: 50 až 
125 g/m²; duplexný režim: 50 až 125 g/m²; viacúčelový zásobník: 
60 až 216 g/m²; zásobník 1: 60 až 216 g/m²; 3 ďalšie zásobníky 
(voliteľne): 60 až 216 g/m²

Typy médií
Bežný papier, bežný silný papier, kartón, štítky, obálky, hlavičkový 
papier, dierovaný papier

Prevádzkové prostredie
Teplota: 15 až 28 °C; vlhkosť: 20 až 70 %; hlasitosť: tlač: 
7,48 B(A); pohotovostný režim: 5,3 B(A); akustický tlak: tlač: 
56,0 dB(A), pohotovostný režim: 30 dB(A); doba potrebná 
na zahriatie  (z úsporného režimu do užívateľského rozhrania): 
< 20 sekúnd, doba potrebná na zahriatie z úsporného režimu 
(vytlačenie prvej stránky): < 20 sekúnd

Elektrické parametre
Napájanie: 110–127 V str., 50/60 Hz, 11 A alebo 220–240 V str., 
50/60 Hz, 6 A; zariadenie Phaser 3610: nepretržitá tlač: 686 W; 
pohotovostný režim: 52 W; úsporný režim (režim spánku): 2 W; 
zariadenie WorkCentre 3615: nepretržitá tlač: 698 W; pohoto- 
vostný režim: 59 W; úsporný režim (režim spánku): 4 W

Rozmery (Š x H x V)
Zariadenie 3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, hmotnosť: 13 kg; 
zariadenie 3615: 495 x 492 x 549 mm, hmotnosť: 21,5 kg

Certifikácia
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – 
laserový výrobok triedy 1, FCC časť 15, trieda A, kanadská norma 
ICES-003, trieda A, označenie CE, smernica o nízkonapäťových 
zariadeniach 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydanie, EN 60825-1 
– laserový produkt 1. triedy, smernica o elektromagnetickej 
kompatibilite 2004/108/ES, EN 55022, trieda B, smernica
o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektric- 
kých a elektronických strojoch 2011/65/EU, smernica o odpade
elektrických a elektronických zariadení 2002/96/ES, spĺňa 
požiadavky programu ENERGY STAR® (konfigurácia 3610DN 
a WorkCentre 3615), označenie Citrix Ready a Blue Angel

Obsah balenia
•  Tlačiareň Phaser 3610 alebo multifunkčná tlačiareň

WorkCentre 3615
• Tonerová kazeta (kapacita 5 900* strán)
• Zobrazovací valec
•  Stručná inštalačná príručka, stručná užívateľská príručka, disk CD 

s ovládačmi, disk CD s dokumentáciou (užívateľská príručka, 
príručka pre správcu systému)

• Napájací kábel
• Telefónny kábel pre fax (zariadenie WorkCentre 3615)

Spotrebný materiál
Štandardná tonerová kazeta: 5 900 strán* 106R02721
Vysokokapacitná tonerová kazeta: 14 100 strán* 106R02723
Extra vysokokapacitná tonerová kazeta:  
25 300 strán* 106R02732
Zobrazovací valec: 85 000 strán 113R00773

Voliteľné možnosti
Podávač na 550 listov (WorkCentre 3615) 497K13630
Podávač na 550 listov (Phaser 3610) 497K13620
Sada pre zvýšenie produktivity (4GB SD karta) 497K13650
Pamäť 512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrôtovej siete 097S04409

*  Priemerný počet štandardných strán v súlade s normou ISO/IEC 19752. 
Skutočná vyťaženosť sa líši v závislosti od obrazu, pokrytia stránky 
a režimu tlače.




